
หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอผูสู้งอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
หัวข้อ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน น าไทยพ้นโควิด” 

………………………….. 

1. วัตถุประสงค์  
 คณะรัฐมนตรีได้ม ีมต ิเมื ่อว ันที ่ 14 ธ ันวาคม 2525 ก าหนดให้ว ันที ่ 13 เมษายนของทุกปี         
เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุ     
และครอบครัว แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม 
สมาชิกในครอบครัวและผู้สูงอายุก็ยังสามารถแสดงความรักความผูกพันอย่างปลอดภัยได้ กรมกิจการผู้สูงอายุ 
จึงจัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน น าไทยพ้นโควิด”     

2. หลักเกณฑ์การประกวด 
 2.1 คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานและประเภทของผลงาน เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป       
 2.2 ประเภทและลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด  
  2.2.1 เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน 3 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) 
  2.2.2 ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้  หัวข้อ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน  
น าไทยพ้นโควิด” จะต้องมีเนื้อหาสร้างสรรค์เกี่ยวกับการแสดงความรักความผูกพัน การให้ก าลังใจระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวที่มีผู้สู งอายุหรืออาจเป็นการแสดงความรัก ความห่วงใยดูแลระหว่างผู้สู งอายุ 
และคนในสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ในท้ายคลิป 
  2.2.3 ขอบเขตเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้ เกิดความขัดแย้งใด ๆ  
และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไมใ่ช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี 
และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือศาสนาใด  
  2.2.4 กรณีใช้ภาษาถ่ินให้จัดท าซับไตเติ้ลภาษาไทยด้วย 
  2.2.5 ไม่เป็นผลงานที่ท าซ้ า ดัดแปลง และไม่เคยใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใด ผลงานที่ประกวดต้อง
ไม่ เคยเผยแพร่  หรือ ได้ รับ รางวัล ใด ๆ มาก่อน  หากตรวจพบคณ ะกรรมการประกวดขอตัดสิทธิ์ 
ในการประกวดทันที 
  2.2.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา เพลง เสียง
ประกอบ ภาพคลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออ่ืนใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  
และทรัพย์สิ นทางปัญญ า และมีการอ้างอิงถึ งแหล่ งที่ มาอย่ างชัด เจนทางผู้ จั ด โครงการไม่มีส่ วน 
ในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ 
และถูกเรียกรางวัลคืน 
  2.2.7 ความละเอียดของไฟล์งานไม่ต่ ากว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ MP4 , MPG , 
WMV , MOV , FIV โดยตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยถูกต้อง 
  2.2.8 คณะกรรมการการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ 
ของการประกวดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  2.2.9 ทุกผลงานทีส่่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการผู้สูงอาย ุ
  2.2.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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3. หลักฐานการสมัครและส่งผลงาน 
 3.1 ใบสมัครเข้าร่วมประกวดและหลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด 
ได้ที่ www.dop.go.th ในเมนู Download หัวข้อ “หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ เนื่องในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจ าปี 2564” และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
โทร 02 642 4339 ต่อ 315 ในวันและเวลาราชการ 
 3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 3.3 ภาพถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 3.4 ส่ ง ไฟล์ คลิ ป ผล งานทาง  Email : stpolder@gmail.com ระบุ ชื่ อ เรื่ อ งที่ ส่ ง  “ส่ งผลงาน 
ประกวดคลิปวิดีโอ” 
 3.5 ส่งผลงานลง thumb drive ติดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมใบสมัคร ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ภาพถ่ายเจ้าของผลงาน จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ กองส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 (ภายในเวลา 17.00 น.)  
(โดยถือประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกและตัดสินคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ 
ในวันที่ 30 มีนาคม 2564  

4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน 
 4.1 เนื้อหาตรงกับหัวข้อประกวด 25 คะแนน 
 4.2 เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน 
 4.3 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
 4.4 การใช้ภาษาและดนตรี 15 คะแนน 
 4.5 คุณภาพในการผลิต (ความยาก-ง่าย องค์ประกอบภาพ) 20 คะแนน 
  รวม 100 คะแนน 

5. ระยะเวลาการประกวด 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ ก.พ. 2564 – 26 มี.ค. 2564 

ส่งใบสมัครพร้อมส่งผลงาน ก.พ. 2564 – 26 มี.ค. 2564 

ตัดสินผลงาน 30 มี.ค. 2564 

ประกาศผลตัดสิน 
Website : กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th 
หรือโทรศัพท์ : 02 642 4337-9 (315) 

 
1 เม.ย. 2564 
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6. รางวัลการประกวด  
  รางวัลการประกวด  
  1) รางวัลที่ 1  จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล  10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  2) รางวัลที ่2  จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล  5,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  3) รางวัลที่ 3  จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  4) รางวัลชมเชย  จ านวน 5 รางวัล  เงินรางวัลละ 2,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 

7. การเข้ารับรางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวด 
 เพ่ือให้การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จะมีหนังสือเชิญผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ  
(รางวัลที่  1 - รางวัลที่  3) เพ่ือเข้ารับรางวัล ในงานวันผู้สู งอายุแห่ งชาติ  ประจ าปี  2564 ที่ จะจัดขึ้น 
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ จะจัดส่งเกียรติบัตร
ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลไปยังที่อยู่ทีท่่านแจ้งมา 

8. การเผยแพร่ผลงาน 
 8.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลจะน ามาฉายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 
 8.2 ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อน าไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่
ภาพในสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน  

 
........................................... 


